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DIUMENGE XXII de l’any litúrgic

HORARI Despatx Parroquial: Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda. Dissabte, de 11 a 1
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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Senyor, deslliura’m dels escrúpols,
dels sentiments de culpabilitat malignes
que atenallen algunes persones,
no els deixen créixer i madurar
i els fan sentir-se rebutjats per tu.
És clar que hi ha un sentiment de culpa sa,
que ens fa reaccionar quan pequem
i ens esperona a reparar el mal comès
i a reprendre el bon camí
confiats en el perdó de Déu,
que és compassiu i benigne.
En canvi, el mal esperit ens enganya
quan ens vol fer creure
que no som dignes de perdó,
que no ens hem penedit prou bé,
que cal tornar-hi una i altra vegada.
Déu no ens salva perquè en som dignes
sinó perquè ho necessitem,
i no ens demana que siguem perfectes
abans d’estimar-nos,
sinó que ens fa capaços d’estimar
i de caminar, així cap a la perfecció.
Missa de cada dia.

ELS QUI NO ESTIMEN, AMB LA
LLEI CONTROLEN ELS ALTRES
CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

3 de setembre (dilluns)
CALAF, 12: Missa pels fidels difunts

Calaf:
Dijous 6: Francisco Gassó Casulleras.
Dissabte 8: Eulàlia Gasch.
Josep Cribillers Anguera.
Diumenge 9: Ramon Regí Masafret.
Dr. Josep Font Riera.

8 de setembre (dissabte)
2/4 de 7: AGUILAR
8 vespre: CALAF
9 de setembre (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

Conill 9: Agustí Creus Esquius.
Aguilar 9: Família Torà Trullàs

CONFERÈNCIA
DILLUNS 3, a les 13h.: Amb motiu de la festa
Major de Calaf, estem convidats a assistir a la
Conferència que imparteix, des de fa molts
anys, Mn. Antoni Pladevall, el tema d’aquest
any: “Com veu Europa el nostre país”.

DEFUNCIONS - Funerals
El dia 28 d’agost vam pregar per l’etern
descans de SIMON CLOSA CALDERER, de
84 anys d’edat. Que en pau descansi.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lectes 432,76€ // Capelleta 34,45
L’Astor: Col·lecta 22,42€
Aguilar: Caixetes 470,75€
Sant Martí: Full Parroquial 25,00€

• Cal veure el món no com un lloc de saqueig i
espoli, sinó com un santuari en que vivim
temporalment i l’hem de reparar.
• Cal veure l’ésser humà no com un
comprador o conquistador, sinó com un
guardià i un administrador.
• Cal el coneixement no com un instrument de
domini de la natura, sinó com un conjunt de
tècniques per al refinament de l’ànima.
• Cal veure els valors no per interessos
econòmics personals, sinó com a vehicle
que contribueixen a la millor comprensió
entre els éssers humans; afegim-hi, per una
cohesió més plena entre l’espècie humana i
la resta de la creació.
• Veure tots aquests elements com una nova
tàctica vital.

HUMANISME i ECOLOGIA (II)
L’humanisme és aspecte a treballar-lo per
progressar de forma altruista. Amb això podem
dir que sovint s’ha caigut en l’autodeïficació del
ésser humà que no accepta la finitud.
Per altra banda la confiança cega en la ciència i
en la tècnica oblida l’humanisme, perquè tot
aquest humanisme és acaparat i dirigit per
interessos capitalistes.
Doncs bé, encerclats per aquesta situació,
caldrà plantejar-se un nou humanisme que no
exclogui altres llengües, cultures, religions ..
d’un món globalitzat. Noves formes creatives
de pensar i valorar la nostra cultura i com ens
relacionem amb la natura.

Durant segles, la humanitat s’ha enganyat en
lluites ingènues pel poder (com a dominació)
quan l’únic raonable seria, no una lluita pel
poder, sinó una lluita per negar el poder o
transformar el poder amb una altra cosa. Si
aquests grans poders (sobretot corporacions
transnacionals) ho són, és perquè tenen a qui
proveir, a qui imposar normes, a qui donar
ordres, a qui afalagar i adorar. La seva
capacitat d’imposar no és més que l’altra cara
de la nostra renúncia, i podria ser un error
lluitar-hi en contra.
Per tant, la lluita no és anar de cara l’enemic
sinó que cal una “conversió”, descobrir
l’autèntic sentit de l’esser humà i utilitzar-lo
com a nova proposta. (continuarem)

